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_____________________________________________________________ 
 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1 a) Člen 36 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije omogoča sprejemanje 
določb za varstvo predmetov kulturne 
dediščine, ki so opredeljeni kot ali 
uvrščeni med nacionalno bogastvo, v 
okviru odprtja notranjih meja Unije. 
Priznava torej, da morajo biti predmeti 
kulturne dediščine upravičeni do 
posebnega varstva z vidika pravil 
notranjega trga. Ta člen se sklicuje na 
posebnost predmetov kulturne dediščine 
in kulturno izjemo. Poleg tega člen 167 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
odslej poudarja, da Unija prispeva k 
razcvetu kultur držav članic, pri čemer 
upošteva njihovo raznolikost, odstavek 2 
tega člena pa se nanaša na ohranjanje in 
varstvo kulturne dediščine evropskega 
pomena, med katero spada nacionalno 
bogastvo. Člen 167 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije ravno tako spodbuja 
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sodelovanje med državami članicami pri 
dejavnosti Unije na kulturnem področju. 

Obrazložitev 

Treba je opozoriti, da so vprašanja kulture zdaj izrecno omenjena v Pogodbah EU. 

 
 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Notranji trg predstavlja območje brez 
notranjih meja, na katerem je zagotovljeno 
prosto gibanje blaga, oseb, storitev in 
kapitala v skladu z določbami Pogodbe. Te 
določbe ne preprečujejo prepovedi ali 
omejitev, ki so utemeljene z varstvom 
nacionalnega bogastva z umetniško, 
zgodovinsko ali arheološko vrednostjo. 

(2) Četudi notranji trg predstavlja območje 
brez notranjih meja, na katerem je 
zagotovljeno prosto gibanje blaga, oseb, 
storitev in kapitala v skladu z določbami 
Pogodbe, nacionalnega bogastva z 
umetniško, zgodovinsko ali arheološko 
vrednostjo ni mogoče šteti za blago kot 
vsako drugo, tudi ne z vidika zavez Unije 
in držav članic v okviru Konvencije 
Unesca o varovanju in spodbujanju 
raznolikosti kulturnih izrazov. 

Obrazložitev 

Treba je opozoriti, da za predmete kulturne dediščine velja posebno varstvo. 

 
 
 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Direktiva 93/7/EGS je uvedla režim, ki 
državam članicam omogoča zagotoviti 
vračilo na njihovo ozemlje predmetov 
kulturne dediščine, ki so uvrščeni med 
nacionalno bogastvo v smislu 
člena 36 Pogodbe in spadajo v skupne 
kategorije predmetov kulturne dediščine iz 
Priloge k Direktivi , če so bili ti predmeti 

(4) Direktiva 93/7/EGS je uvedla režim, ki 
državam članicam omogoča zagotoviti 
vračilo na njihovo ozemlje predmetov 
kulturne dediščine, ki so uvrščeni med 
nacionalno bogastvo v smislu člena 36 
Pogodbe in spadajo v skupne kategorije 
predmetov kulturne dediščine iz Priloge k 
Direktivi, če so bili ti predmeti odstranjeni 
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odstranjeni z njihovega ozemlja tako, da so 
bili pri tem kršeni zgoraj omenjeni 
nacionalni ukrepi ali Uredba Sveta (ES) 
št. 116/2009 z dne 18. decembra 2008 o 
izvozu predmetov kulturne dediščine23; ter 
predmetov kulturne dediščine, uvrščenih 
med nacionalno bogastvo, ki so sestavni 
del javnih zbirk ali inventarja cerkvenih 
institucij, vendar ne spadajo v te skupne 
kategorije. 

z njihovega ozemlja tako, da so bili pri tem 
kršeni zgoraj omenjeni nacionalni ukrepi 
ali Uredba Sveta (ES) št. 116/2009 z dne 
18. decembra 2008 o izvozu predmetov 
kulturne dediščine23 , predmetov kulturne 
dediščine, uvrščenih med nacionalno 
bogastvo, ki so sestavni del javnih zbirk ali 
inventarja cerkvenih institucij, vendar ne 
spadajo v te skupne kategorije, in 
predmetov kulturne dediščine, ki izvirajo 
iz nezakonitih izkopavanj. 

__________________ __________________ 
23 UL L 39, 10.2.2009, str. 1. 23Uredba Sveta (ES) št. 116/2009 z dne 18. 

decembra 2008 o izvozu predmetov 
kulturne dediščine (UL L 39, 10.2.2009, 
str. 1.) 

 
 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 8 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Z izvajanjem Direktive 93/7/EGS se je 
pokazala omejenost sistema za vračilo 
predmetov, uvrščenih med nacionalno 
bogastvo, ki so bili protipravno odstranjeni 
z ozemlja ene države članice in bili najdeni 
na ozemlju druge države članice. 

(8) Cilj Direktive 93/7/EGS je zagotoviti 
fizično vračilo predmetov kulturne 
dediščine, uvrščenih med ali opredeljenih 
kot nacionalno bogastvo, v državo članico, 
z ozemlja katere so bili ti predmeti 
protipravno odstranjeni. Z izvajanjem te 
direktive se je pokazala omejenost sistema 
za vračilo predmetov, uvrščenih med 
nacionalno bogastvo, ki so bili protipravno 
odstranjeni z ozemlja ene države članice in 
bili najdeni na ozemlju druge države 
članice. Iz nacionalnih poročil o izvajanju 
direktive je razvidna redka uporaba 
direktive, zlasti zaradi omejitve njenega 
področja uporabe, ki je posledica 
omejitev, ki so v Prilogi k tej direktivi 
določene za navedene kategorije 
predmetov kulturne dediščine, pragov v 
zvezi s starostjo in finančno vrednostjo, 
ter zaradi prekratkih postopkovnih in 
zastaralnih rokov. 
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Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 9 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Zaželeno je, da imajo države članice 
na voljo sistem, ki zagotavlja, da 
protipraven iznos predmeta kulturne 
dediščine, uvrščenega med nacionalno 
bogastvo, v drugo državo članico ne 
predstavlja istega tveganja kot protipraven 
izvoz tega predmeta izven Unije. 

črtano 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 10 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Področje uporabe te direktive se mora 
razširiti na vsak predmet kulturne 
dediščine, uvrščen med „nacionalno 
bogastvo z umetniško, zgodovinsko ali 
arheološko vrednostjo“ v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali upravnimi 
postopki v smislu člena 36 Pogodbe. Zato 
bi bilo treba črtati merilo, da mora 
predmet pripadati eni od kategorij iz 
Priloge k Direktivi 93/7/EGS, ter 
posledično navedeno prilogo in merilo, da 
mora biti predmet sestavni del javnih 
zbirk, navedenih v inventarjih muzejev, v 
arhivih ali v zaščitenih zbirkah knjižnic, 
ali inventarjev cerkvenih institucij. 
Spoštovanje različnih nacionalnih 
sistemov varstva predmetov kulturne 
dediščine se priznava na podlagi člena 36 
Pogodbe. V tem okviru so zato nujno 
potrebni vzajemno zaupanje, duh 
sodelovanja in medsebojno razumevanje 
med državami članicami. 

(10) Področje uporabe te direktive se mora 
razširiti na vsak predmet kulturne 
dediščine, ki ga je država članica 
opredelila kot ali uvrstila med „nacionalno 
bogastvo z umetniško, zgodovinsko ali 
arheološko vrednostjo“ v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali upravnimi 
postopki v smislu člena 36 Pogodbe. Ta 
direktiva bi tako zajemala predmete 
kulturne dediščine, kot so predmeti 
zgodovinske, paleontološke, etnografske, 
numizmatične ali znanstvene vrednosti, ne 
glede na to, ali so del javne ali druge 
zbirke ali so posamezni predmeti, pod 
pogojem, da so uvrščeni med ali 
opredeljeni kot nacionalno bogastvo. 
Poleg tega ne bi bilo nujno, da bi predmeti 
kulturne dediščine, uvrščeni med ali 
opredeljeni kot nacionalno bogastvo, 
ustrezali vsem pragovom glede starosti 
in/ali finančne vrednosti, da bi bili v 
skladu s to direktivo uvrščeni med 
predmete za vračilo. Treba je spodbujati 
vzajemno zaupanje, duh sodelovanja in 
medsebojno razumevanje, da bi 
preprečevali nezakonit izvoz predmetov 
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kulturne dediščine v Uniji in zunaj nje. 
Vendar bi bilo treba države članice 
pozvati, naj opredelijo, kaj zajema izraz 
„nacionalno bogastvo“ v okviru člena 36 
Pogodbe, ki priznava raznolikost 
nacionalnih ureditev za varstvo predmetov 
kulturne dediščine. 

 V istem duhu sodelovanja in 
medsebojnega razumevanja ter zaradi 
spodbujanja vračanja predmetov kulturne 
dediščine med državami članicami, tudi 
zunaj področja uporabe te direktive, bi 
bilo treba države članice spodbuditi, naj 
podpišejo in ratificirajo Konvencijo 
Unesca iz leta 1970 in Konvencijo 
UNIDROIT o ukradenih ali nezakonito 
izvoženih predmetih kulturne dediščine iz 
leta 1995. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 11 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Treba bi bilo okrepiti upravno 
sodelovanje med državami članicami, da se 
zagotovi učinkovitejša in enotnejša 
uporaba te direktive. Zato bi bilo treba 
določiti, da osrednji organi uporabljajo 
informacijski sistem za notranji trg (v 
nadaljnjem besedilu: IMI) iz Uredbe (EU) 
št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem 
sodelovanju prek informacijskega sistema 
za notranji trg in razveljavitvi Odločbe 
Komisije 2008/49/ES24. Zaželeno je, da ta 
sistem kolikor je mogoče uporabljajo tudi 
drugi pristojni organi držav članic. 
 

(11) Treba bi bilo okrepiti upravno 
sodelovanje med državami članicami, da se 
zagotovi učinkovitejša in enotnejša 
uporaba te direktive. Zato bi bilo treba 
določiti, da osrednji organi uporabljajo 
informacijski sistem za notranji trg (v 
nadaljnjem besedilu: IMI) iz Uredbe (EU) 
št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta24. Zaželeno je, da ta sistem, kolikor 
je mogoče, uporabljajo tudi drugi pristojni 
organi držav članic, osrednji organi držav 
članic pa sporočajo predvsem informacije 
o predmetih kulturne dediščine, ki so 
opredeljeni kot ali uvrščeni med 
nacionalno bogastvo, in o predmetih, 
uvrščenih med nacionalno bogastvo, ki so 
bili ukradeni ali protipravno odstranjeni z 
ozemlja njihove države, vključno z 
najdbami pri nezakonitih izkopavanjih. 

 Da bi izboljšali izvajanje te direktive, bi 
bilo treba v sistemu IMI vzpostaviti 
poseben okvir, ki bi bil prilagojen 



 

 
 PE533.753/ 6 

 SL 

posebnostim predmetov kulturne 
dediščine, ki se popolnoma razlikujejo od 
drugega blaga s področja uporabe člena 
36 Pogodbe; 

_______________ _______________ 
24 UL L 316, 14.11.2012, str. 1. 24 Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2012 o upravnem sodelovanju prek 
informacijskega sistema za notranji trg in 
razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES 
(uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 
1). 

 
 
 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 11 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Države članice se pozove, naj 
predložijo opredelitev „nacionalnega 
bogastva“. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 12 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Da se zagotovi varstvo osebnih 
podatkov, bi morala biti upravno 
sodelovanje in izmenjava informacij med 
pristojnimi organi v skladu s pravili iz 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov25 ter iz Uredbe (EU) št. 
1024/2012, če se bo uporabljal 
informacijski sistem za notranji trg. 

(12) Da se zagotovi varstvo osebnih 
podatkov, bi morala biti upravno 
sodelovanje in izmenjava informacij med 
pristojnimi organi v skladu s pravili iz 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov25, iz Uredbe (ES) št. 45/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta25a ter iz 
Uredbe (EU) št. 1024/2012, če se bo 
uporabljal informacijski sistem za notranji 
trg. Opredelitve pojmov, uporabljene v 
Direktivi 95/46/ES in Uredbi (ES) 
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št. 45/2001, se uporabljajo tudi za namene 
te direktive ter upravnega sodelovanja in 
izmenjave informacij med pristojnimi 
organi. 

_______________ ______________ 
25 UL L 281, 23.11.1995, str.31. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 

95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31). 

 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).  

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 14 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Prav tako bi bilo treba rok, v katerem 
se mora začeti postopek vračila, podaljšati 
na tri leta od datuma, ko je država članica, 
ki zahteva vračilo, izvedela za kraj, kjer se 
nahaja predmet kulturne dediščine, ter 
identiteto njegovega lastnika ali imetnika. 
Zaradi jasnosti bi bilo treba navesti, da 
zastaralni rok začne teči na dan, ko to izve 
osrednji organ države članice, ki zahteva 
vračilo. 
 

(14) Prav tako bi bilo treba rok, v katerem 
se mora začeti postopek vračila, podaljšati 
na tri leta od datuma, ko je država članica, 
ki zahteva vračilo, izvedela za kraj, kjer se 
nahaja predmet kulturne dediščine, ter 
identiteto njegovega lastnika ali imetnika. 
Zaradi jasnosti bi bilo treba navesti, da 
zastaralni rok začne teči na dan, ko to izve 
osrednji organ države članice, ki zahteva 
vračilo. Direktiva 93/7/EGS določa, da se 
tak postopek v nobenem primeru ne sme 
sprožiti več kot 30 let po datumu, ko je bil 
predmet protipravno odstranjen z ozemlja 
države članice, ki zahteva vračilo. Vendar 
pa v primeru predmetov, ki so del javnih 
zbirk ali cerkvene dediščine v državah 
članicah, v katerih po nacionalni 
zakonodaji zanje velja poseben varstveni 
režim, pod določenimi pogoji za postopek 
vračila velja daljši zastaralni rok. 
 

 Države članice so lahko v nacionalni 
zakonodaji določile poseben varstveni 



 

 
 PE533.753/ 8 

 SL 

režim, drugi zastaralni roki za začetek 
postopkov glede javnih zbirk in 
inventarjev institucij pa bi morali še 
naprej veljati. 

 
 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 16 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Zato bi bilo treba zagotoviti, da vsi 
akterji na trgu predmetov kulturne 
dediščine pri trgovanju s takimi predmeti 
ravnajo skrbno. Posledice pridobitve 
predmeta kulturne dediščine nezakonitega 
izvora bodo odvračajoče samo, če bo 
obveznost vračila spremljala obveznost za 
lastnika predmeta, da za pridobitev 
nadomestila dokaže, da je ravnal s 
primerno skrbnostjo. V tem smislu bi bilo 
treba za izpolnjevanje ciljev Unije glede 
preprečevanja nezakonite trgovine s 
predmeti kulturne dediščine in boja proti 
njej določiti, da mora lastnik za pridobitev 
nadomestila dokazati, da je pri pridobitvi 
predmeta ravnal s primerno skrbnostjo, 
ter da se lastnik ne more sklicevati na 
svojo dobro vero, če ni ravnal s primerno 
skrbnostjo glede na okoliščine. 

(16) Zato bi bilo treba zagotoviti, da vsi 
akterji na trgu predmetov kulturne 
dediščine ravnajo z vso potrebno 
skrbnostjo, da se prepreči trgovanje, ki je 
nezakonito z vidika zakonodaje države 
članice. Posledice pridobitve predmeta 
kulturne dediščine nezakonitega izvora 
bodo resnično odvračajoče samo, če bo 
plačilo nadomestila lastniku vrnjenega 
predmeta pogojeno z obveznostjo lastnika 
predmeta, da dokaže, da je pri pridobitvi 
predmeta ravnal s primerno skrbnostjo. Ta 
skrbnost se mora zahtevati tudi, ko se zdi, 
da predmeti kulturne dediščine izvirajo iz 
nezakonitih ali nedovoljenih izkopavanj. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 16 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Zato bi bilo treba zagotoviti, da ima 
kdorkoli, zlasti kateri koli akter na trgu 
predmetov kulturne dediščine, lahek 
dostop do javnih informacij o predmetih 
kulturne dediščine, ki so jih države 
članice opredelile kot ali uvrstile med 
nacionalno bogastvo. Države članice bi 
morale sprejeti ustrezne ukrepe za 
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olajšanje dostopa do teh javnih 
informacij, ki bi morale biti objavljene na 
spletu. Zbirka podatkov Unesca o 
nacionalnih zakonodajah v zvezi s 
kulturno dediščino, vzpostavljena leta 
2005, je lahko uporabno informacijsko 
orodje v ta namen. 

 
 
 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 19 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19 a) Za neovirano izvajanje te direktive 
je treba ustanoviti posvetovalni odbor 
nacionalnih strokovnjakov kot organ, ki 
bo sodeloval pri prilagajanju sistema IMI 
posebnostim predmetov kulturne 
dediščine, prispeval k izmenjavi primerov 
dobre prakse med državami članicami in 
odkrival težave, ki se utegnejo pojaviti pri 
izvajanju te direktive. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 
Člen – 1 (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen -1 

 Ta direktiva obravnava vračanje 
predmetov kulturne dediščine, ki jih je 
država članica opredelila kot ali uvrstila 
med „nacionalno bogastvo z umetniško, 
zgodovinsko ali arheološko vrednostjo“ v 
skladu z nacionalno zakonodajo ali 
upravnimi postopki v smislu člena 36 
Pogodbe o delovanju Evropske unije in ki 
so bili protipravno odstranjeni z ozemlja 
države članice, tudi če izvirajo iz 
nezakonitih izkopavanj. Ta direktiva se 
uporablja ne glede na to, ali je država 
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članica obravnavani predmet uvrstila med 
ali opredelila kot „nacionalno bogastvo“ 
pred protipravno odstranitvijo z ozemlja te 
države članice ali po njej. 

 
 
 
 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 
Člen 1 – točka 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1) „predmet kulturne dediščine“ pomeni 
predmet, ki je bil pred svojo protipravno 
odstranitvijo z ozemlja države članice ali 
po njej uvrščen med „nacionalno bogastvo 
z umetniško, zgodovinsko ali arheološko 
vrednostjo“ po nacionalni zakonodaji ali 
upravnih postopkih v smislu člena 36 
Pogodbe; 

1) „predmet kulturne dediščine“ pomeni 
predmet, ki je bil pred svojo protipravno 
odstranitvijo z ozemlja države članice ali 
po njej uvrščen med ali opredeljen kot del 
„nacionalnega bogastva z umetniško, 
zgodovinsko ali arheološko vrednostjo“ po 
nacionalni zakonodaji ali upravnih 
postopkih v smislu člena 36 Pogodbe; 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 
Člen 1 – točka 8 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8) „javne zbirke“ pomenijo zbirke, ki so 
last države članice, lokalnega ali 
regionalnega organa države članice ali 
ustanove na ozemlju države članice in so 
po zakonodaji te države članice 
opredeljene kot javne, če je taka ustanova 
last te države članice ali lokalnega ali 
regionalnega organa ali pa jo ta v večji 
meri financira. 
 

8) „javne zbirke“ pomenijo zbirke, ki so 
last države članice, lokalnega ali 
regionalnega organa države članice ali 
ustanove na ozemlju države članice in so 
po zakonodaji te države članice 
opredeljene kot javne, če je taka ustanova 
last te države članice ali lokalnega ali 
regionalnega organa ali pa jo ta v večji 
meri financira ali jo je ta država članica 
priznala ali odobrila; „javne zbirke“ 
pomenijo tudi zasebne zbirke, če jih na 
kakršen koli način priznajo, odobrijo ali 
nadzorujejo osrednji organi zadevne 
države članice. 
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Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 
Člen 1 – točka 8 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 8 b) „IMI“ pomeni oddelek 
informacijskega sistema za notranji trg, ki 
je posebej prilagojen zahtevam predmetov 
kulturne dediščine. 

 
 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1) razširjajo vse informacije o predmetih 
kulturne dediščine, ki so bili ukradeni ali 
protipravno odstranjeni z ozemlja njihove 
države ter so navedeni v njihovih registrih 
ali drugih takih mehanizmih; 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 1 – točka 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3) omogočijo pristojnim organom države 
članice, ki zahteva vračilo, da preverijo, ali 
je ta predmet res predmet kulturne 
dediščine, pod pogojem da je preverjanje 
opravljeno v roku petih mesecev po 
obvestilu, določenem v točki 2. Če 
preverjanje ni opravljeno v predpisanem 
roku, se točki 4 in 5 ne uporabljata več; 

3) omogočijo pristojnim organom države 
članice, ki zahteva vračilo, da preverijo, ali 
je ta predmet res predmet kulturne 
dediščine, pod pogojem da je preverjanje 
opravljeno v roku šestih mesecev po 
obvestilu, določenem v točki 2. V ta 
namen mora država članica, od katere se 
zahteva vračilo, čim hitreje odgovoriti 
državi članici, ki zahteva vračilo, da lahko 
ta opravi preverjanje v predpisanem roku. 
Če preverjanje ni opravljeno v 
predpisanem roku, se točki 4 in 5 ne 
uporabljata več; 
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Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 
Člen 6 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izmenjava informacij poteka prek sistema 
IMI. 

Izmenjave informacij, vključno z 
informacijami iz člena 4 o protipravno 
odstranjenih predmetih kulturne 
dediščine, potekajo prek sistema IMI v 
skladu z veljavnimi zakonskimi določbami 
na področju varstva osebnih podatkov in 
zasebnosti. Vendar ta pododstavek ne 
posega v možnost, da pristojni osrednji 
organi poleg sistema IMI uporabijo druga 
sredstva obveščanja, zlasti kadar je to 
potrebno zaradi posebnih ukrepov v 
postopku vračila. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vendar pa v primeru predmetov, ki so del 
javnih zbirk iz člena 1(8), in predmetov 
cerkvene dediščine v državah članicah, 
kjer je ta dediščina po nacionalnem pravu 
pod posebnim varstvenim režimom , 
za zahtevek za vračilo velja časovna 
omejitev 75 let, razen v državah članicah, 
kjer za zahtevek ni časovne omejitve, ali pa 
v primeru dvostranskih sporazumov med 
državami članicami, ki določajo časovno 
omejitev, ki presega 75 let. 

Vendar pa v primeru predmetov, ki so del 
javnih zbirk iz člena 1(8), in predmetov iz 
inventarjev cerkvenih institucij ali drugih 
verskih ali laičnih institucij v državah 
članicah, kjer so ti predmeti po 
nacionalnem pravu pod posebnim 
varstvenim režimom, za zahtevek za 
vračilo velja časovna omejitev 75 let, razen 
v državah članicah, kjer za zahtevek ni 
časovne omejitve, ali pa v primeru 
dvostranskih sporazumov med državami 
članicami, ki določajo časovno omejitev, ki 
presega 75 let. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 
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Člen 9 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Lastnik se ne more sklicevati na dobro 
vero, če ni ravnal s primerno skrbnostjo 
glede na okoliščine. 

Lastnik ne more zahtevati nadomestila, če 
ni ravnal s primerno skrbnostjo glede na 
okoliščine. 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 
Člen 14 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica sme svojo 
obveznost za vračilo razširiti na predmete 
kulturne dediščine, ki niso opredeljeni 
v členu 1(1). 

1. Vsaka država članica se lahko strinja z 
razširitvijo obveznosti vračila na predmete 
kulturne dediščine, ki niso opredeljeni 
v členu 1, tudi na predmete kulturne 
dediščine, ki so bili protipravno 
odstranjeni z ozemlja drugih držav članic 
pred 1. januarjem 1993. 

2. Vsaka država članica sme režim, 
določen v tej direktivi, uporabiti za 
zahteve po vračilu predmetov kulturne 
dediščine, ki so bili protipravno 
odstranjeni z ozemlja drugih držav 
članic pred 1. januarjem 1993. 

 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 
Člen 16 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice vsakih pet let, prvič 
pa […] , pošljejo Komisiji poročilo o 
uporabi te direktive. 

1. Države članice vsakih pet let, prvič 
pa najkasneje 1. decembra 2017, pošljejo 
Komisiji poročilo o uporabi te direktive. 
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Predlog direktive 
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Člen 16 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija vsakih pet let pošlje 
Evropskemu parlamentu, Svetu 
in Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru poročilo o oceni uporabe te 
direktive. Poročilu se po potrebi priložijo 
ustrezni predlogi. 

2. Komisija vsakih pet let, prvič pa 
najkasneje 1. julija 2018, pošlje 
Evropskemu parlamentu, Svetu 
in Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru poročilo o oceni uporabe te 
direktive. Poročilu se po potrebi priložijo 
ustrezni predlogi za pregled te direktive. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 
Člen 16 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 16a 

 Ustanovi se posvetovalni odbor 
nacionalnih strokovnjakov, katerega 
namen je pregledati vsa vprašanja, 
povezana z izvajanjem te direktive, 
predvsem s prilagoditvijo sistema IMI 
posebnostim predmetov kulturne 
dediščine, izmenjavo informacij med 
državami članicami ter dobrimi praksami, 
ki jih te izvajajo. 

Obrazložitev 

Namen tega predloga spremembe je obnoviti člen, ki ga je Komisija črtala. Zaradi slabe 

učinkovitosti Direktive 93/7/EGS se mora odbor še naprej sestajati, da lahko redno spremlja 

izvajanje te direktive v državah članicah, pri čemer se osredotoča predvsem na vprašanja iz 

tega člena. 

 
 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 
Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s členi [s 
točko 1 člena 1, točko 3 prvega odstavka 

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najkasneje dvanajst mesecev od 
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člena 4, četrtim odstavkom člena 4, tretjim 
odstavkom člena 6, členom 7, členom 9 in 
členom 16] te direktive najkasneje dvanajst 
mesecev od datuma njenega sprejetja. 

datuma njenega sprejetja. 

 
 
 
 


